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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Petições, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente a abordagem proactiva, e não descritiva, do relatório da Comissão 
sobre a cidadania 2010, o qual dá uma melhor visão das medidas a tomar pela Comissão 
no futuro;

2. Lamenta contudo o hiato entre as disposições sobre a cidadania nos Tratados e a prática 
real; recorda a este propósito que a cidadania da UE representa um conjunto adicional de 
direitos que são garantidos pelos Tratados UE, consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e desenvolvidos no direito derivado;

3. Salienta que uma melhor regulamentação não significa em princípio menos 
regulamentação, e que em muitos domínios políticos a legislação vinculativa é muitas 
vezes necessária para assegurar a execução;

4. Relembra que a participação democrática decorrente dos direitos eleitorais não pode ser 
imposta aos cidadãos, mas deve ter origem neles; considera a este propósito que o 
processo eleitoral é um meio de dar aos cidadãos europeus um sentimento de propriedade 
da democracia e assinala que os partidos políticos europeus desempenham um papel 
fundamental na formação de um "demos" europeu e que contribuem para enriquecer a 
“identidade europeia” dos cidadãos;

5. Apela aos Estados-Membros para que a assegurem que os cidadãos europeus sejam 
informados dos direitos ligados à cidadania da UE – incluindo direitos eleitorais e a 
adesão a, e fundação de, partidos políticos – e possam beneficiar integralmente destes, 
mesmo enquanto residentes em Estados-Membros da UE que não o seu próprio;

6. Reconhece o desafio que representa a diminuição geral regular da participação dos 
eleitores nas eleições europeias; sublinha que embora mais cidadãos da UE em idade de 
votar sejam residentes não no seu Estado-Membro de origem mas noutro Estado-Membro, 
há proporcionalmente menos cidadãos registados para votar nas eleições europeias;

7. Sublinha que, independentemente de princípios comuns – nomeadamente eleições livres e 
secretas por sufrágio universal – há também necessidade de algumas considerações 
práticas e símbolos europeus poderosos (por exemplo. organização das eleições europeias 
no mesmo dia em todos os Estados-Membros) a fim de aumentar a participação dos 
votantes;

8. Apela aos Estados-Membros para que assegurem que a publicação dos resultados 
eleitorais para o Parlamento Europeu ocorra simultaneamente em toda a UE;

9. Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de melhorar o actual mecanismo para 
evitar a votação dupla nas eleições para o Parlamento Europeu;

10. Convida os Estados-Membros a concederem direito de voto aos cidadãos da UE nas 
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eleições regionais quando as suas regiões dispuserem de poderes legislativos;

11. Sublinha insistentemente que os cidadãos da União Europeia apenas beneficiarão 
integralmente do seu estatuto europeu se eles e todos os interessados - como os 
Estados-Membros, instituições da UE, etc., tiverem consciência dos direitos e 
responsabilidades que esse estatuto acarreta; exprime a esperança de que 2013 enquanto 
Ano Europeu dos Cidadãos aumente significativamente a consciencialização geral sobre o 
estatuto dos cidadãos da UE;

12. Acolhe com agrado a intenção da Comissão de tornar mais simples aos interessados 
utilizar o apoio financeiro fornecido para implementação dos direitos de cidadania da UE 
e acolhe favoravelmente os seus esforços para garantir recursos financeiros suficientes 
para esses programas; solicita à Comissão, a este propósito, que aprofunde a questão de 
saber se estes programas estão abertos às fundações políticas, que são por definição 
motores de promoção de uma cidadania activa;

13. Sublinha que há que colocar ênfase na comunicação sobre a cidadania europeia no quadro 
do Instrumento de Assistência Pré-Adesão;

14. Relembra que as associações, fundações e mutualidades constituem parte integral da 
sociedade em toda a Europa, e conferir-lhes estatutos europeus reforçaria a sua dimensão 
europeia; convida, neste contexto, a comissão competente a examinar através de que 
iniciativas poderá ser promovida a adopção de um estatuto europeu das associações, 
fundações e mutualidades;

15. Relembra e acolhe favoravelmente o facto de um conjunto de direitos ligados à cidadania 
da UE ser agora complementado por um novo direito, a Iniciativa de Cidadania Europeia 
(ICE) que será aplicável a partir de Abril de 2012;

16. Solicita aos Estados-Membros e às instituições da UE que adoptem atempadamente todas 
as disposições administrativas e práticas necessárias para que os cidadãos da UE possam 
participar mais intensivamente na vida democrática da União através da Iniciativa de 
Cidadania;

17. Apela a todos os interessados para que utilizem o tempo disponível antes da data de 
aplicação do regulamento sobre a ICE para promover extensivamente este novo 
instrumento de democracia participativa;


